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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΝ 

Επιταχύνονται οι διαδικασίες  
χωροθέτησης μονάδων διαχείρισης  

επικίνδυνων αποβλήτων
 «Επιταχύνονται οι διαδικασίες χωροθέτησης 
μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», 
όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΝ 
Σωκράτης Φάμελλος.«Βασικές προτεραιότητες 
αποτελούν η πρόληψη, η ανάκτηση και η αδρα-
νοποίηση και τελικά διάθεση των επικινδύνων, με 
βασική αρχή την ευθύνη του παραγωγού». Σε ρε-
πορτάζ από χθεσινή άτυπη ενημερωτική συνάντη-
ση του αναπληρωτή ΥΠΕΝ με τους δημοσιογρά-
φους, ο Ηλίας Παλιαλέξης γράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ότι ο κ. Φάμελλος τόνισε, ότι:   Οι προσπάθειες 
για τη χωροθέτηση θα πρέπει να συνοδεύονται 
με διαδικασίες ανάκτησης υλικών, και όπου αυτή 
δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, η αδρανοποίηση 
των αποβλήτων, προκειμένου να περιοριστεί ο 
όγκος της ταφής, οι απώλειες πόρων, αλλά και 
να εξασφαλιστεί κοινωνική αποδοχή των χωρο-
θετήσεων. «Στόχο αποτελεί επίσης η βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχα-
νίας και να υπάρχει η απαραίτητη περιφερειακή 
διάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τη διασπορά της 
βιομηχανικής και επαγγελματικής δραστηριότη-
τας στην Ελλάδα», ανέφερε. Οι πόροι που έχουν 
εξασφαλιστεί για την προώθηση της δημιουργίας 
των μονάδων ανέρχονται σε 150 εκατομμύρια και 
προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Σύμφωνα 
με μελέτες, για κάθε 1.000 τόνους βιώσιμης δι-
αχείρισης επικινδύνων, δημιουργούνται 20 νέες 
θέσεις εργασίας. Σημειώνεται ότι μόνο τα βιομη-
χανικά απόβλητα ανέρχονται σε 218.789 τόνους. 
Το 40% των επικινδύνων εξάγεται, ενώ σε ση-
μαντική έκταση βρίσκεται και το φαινόμενο του 
παρεμπορίου αποβλήτων, καθώς το κόστος ανά 
τόνο μπορεί να ανέλθει και στα 400 ευρώ. «Με τη 
λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλή-
των αναιρείται πλέον η οποιαδήποτε παραοικο-
νομία η παράτυπη μεταφορά και διαχείριση απο-
βλήτων», ξεκαθάρισε ο αναπληρωτής υπουργός 
Σωκράτης Φάμελλος, προσθέτοντας ότι πρόθε-
ση του υπουργείου είναι να ενταθούν οι διασταυ-
ρώσεις των στοιχείων και οι έλεγχοι. Προσπαθού-
με να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, αλλά 
και να αποκαταστήσουμε τη νομιμότητα και να 
εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, δήλωσε 

ο κ. Φάμελλος. Όπως επεσήμανε, βασικές πα-
ράμετροι για τη διαχείριση των επικίνδυνων απο-
βλήτων είναι η κλίμακα της ελληνικής οικονομίας, 
που μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα κόστους 
όσον αφορά τη βιωσιμότητα των μονάδων, αλλά 
και ο μεγάλος όγκος ανόργανων αποβλήτων, που 
δεν έχουν την ίδια δυνατότητα ανάκτησης. Σημει-
ώνεται ότι σε ΦΕΚ έχει ήδη κατατεθεί το Εθνικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣΔΕΑ) το οποίο περιλαμβάνει προβλέψεις για 
τη διαχείριση βιομηχανικών, αστικού τύπου, εκ-
σκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, καθώς 
επίσης και «ιστορικά» αποθηκευμένα απόβλητα.  
Στη χώρα έχουν επιβληθεί 10 εκ. ευρώ πρόστιμο 
ειδικά για τα βιομηχανικά απόβλητα, σε σύνολο 
σχεδόν 40 εκατομμυρίων για τη μη βιώσιμη δια-
χείριση απορριμμάτων. Ύστερα από την ψήφιση 
του ΕΣΔΕΑ, με την επιτάχυνση των διαδικασιών, 
οι οποίες προβλέπουν εκτενή συζήτηση μεταξύ 
των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και ύστερα από την κατάθεση 
των σχετικών προτάσεων, η οποία αναμένεται 
το προσεχές τρίμηνο, το πρόστιμο πρόκειται να 
μειωθεί κατά τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Ση-
μειώνεται ότι το 90% του συνολικού προστίμου 
αναφέρεται στις νέες υποδομές, αλλά και στα 
«ιστορικά» απόβλητα.  Τέλος, στο πλαίσιο του 
ΕΣΔΑ, σε παράλληλη διαδικασία βρίσκονται οι 
εγγραφές στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
και το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων 
(ΕΜΠΑ). Στο ΗΜΑ έχουν ήδη εγγραφεί 4.000 σε 
σύνολο 10.000, ενώ μικρή παράταση έχει δοθεί 
στο ΕΜΠΑ, η λειτουργία των οποίων αναμένεται 
να εξορθολογήσει σημαντικά τη διαχείριση των 
αποβλήτων στη χώρα. Σχετικά  το  Sky.gr  μετέ-
δωσε ότι  ποσό που αγγίζει τα 37,5 εκατομμύρια 
ευρώ έχει πληρώσει έως τώρα η Ελλάδα για τις 
παράνομες χωματερές, μετά την καταδίκη της 
χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δε-
κέμβριο του 2014. Με βάση στοιχεία του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, έως τώρα παραμένουν σε 
λειτουργία 20 παράνομες χωματερές σε όλη τη 
χώρα. Εξ  αυτών, οι 13 βρίσκονται σε μικρά νησιά 
του Αιγαίου.

 Το ΥΠΕΝ έχει εξα-
σφαλίσει 150 εκ ευρώ 
από τον νέο ΕΣΠΑ  για 
χρηματοδότηση νέων 
μονάδων διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλή-
των, ενώ στο σχεδιασμό 
του περιλαμβάνεται 
η χρηματοδότηση και 
ιδιωτικών επενδύσεων.

 Με απόφαση του αν. 
ΥΠΕΝ εγκρίθηκε το 
Εθνικό Σχέδιο Δια-
χείρισης Επικίνδυνων 
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), 
σύμφωνα με το άρθρο 
31 του ν.4342/2015 
και δημοσιεύεται στο 
ΦΕΚ τεύχος Β¨/4326/ 
30/12/2016 

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•  Επιταχύνονται οι διαδικασίες χωροθέτησης 
μονάδων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 
ανακοίνωσε ο αν. υπουργός ΠΕΝ  (σελ 1) 

•  Σύγκληση σε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
(σελ 3) 

•  Συνεργασία του υπουργείου Οικονομίας και της 
ΕΤΕπ για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις (σελ 3) 

•  Έχουν υποβληθεί 11 επενδυτικά σχέδια ύψους 1,1 
δισ. ευρώ Enterprise Greece ανακοίνωσε ο ο αν. 
υπουργός Οικονομίας 

•  Κατατέθηκε τροπολογία που αίρει το μονοπώλιο 
της ΔΕΗ.  Ρεύμα και από ιδιώτες προμηθευτές θα 
παίρνει το Δημόσιο (σελ 4) 

•  Διευρύνεται ο έλεγχος - και η ελληνική Επιτροπή 
Ανταγωνισμού στις έρευνες της DG Comp για τη 
ΔΕΗ (σελ 4) 

•  Χαιρετίζουν ως θετικές τις αλλαγές του Ευρωπαϊ-
κού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων, το ΥΠΕΝ, διοίκη-
ση ΔΕΗ και συνδικαλιστικοί φορείς ΔΕΗ (σελ 5) 

•  Στα 40 εκατ ευρώ τα χρέη της ΔΕΗ στους εργολά-
βους των ορυχείων της Μακεδονίας (σελ 6) 

•  ΣΑΤΕ: Προσκαλούνται "μόνο εκλεκτοί" σε διαγωνι-
σμούς υποδομών για τους πρόσφυγες (σελ 6) 

•  Η ΛΑΡΚΟ στο επίκεντρο επίσκεψης του ΥΠΕΝ στη 
Λαμία (σελ 6) 

•  Δάνειο ΕΤΕπ 50 εκατ.ευρώ στην Παγκρήτια 
Συνεταιριστική Τράπεζα για τη χρηματοδότηση 
επενδύσεων ΜμΕ (σελ 7) 

•  ΟΛΠ: Αυξήθηκαν 13% τα κέρδη προ φόρων το 2016 
(σελ 7) 

•  Η υπερφορολόγηση δεν είναι βιώσιμη, τονίζει ο 
ΣΕΒ (σελ 8) 

•  Στις προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ οι επενδύσεις σε 
ΑΠΕ (σελ 8) 

•  Πέταξαν για Τεχεράνη τα δύο τελευταία Airbus της 
κρατικής Ολυμπιακής (σελ 8) 

•  Στα επίπεδα των $2,65 τρις, η παγκόσμια αγορά 
Πληροφορικής το 2020 (σελ 9) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ 10)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ. 11-12 )

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.



Τo Open House Athens 2017, ένας από τους ση-
μαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη 
και προώθηση της αρχιτεκτονικής, θα πραγματο-
ποιηθεί στις 1 και 2 Απριλίου και θα πλαισιωθεί 
με παράλληλες δράσεις που θα ξεκινήσουν από 
τις προηγούμενες μέρες.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «φέτος το 
Open House Athens επιδιώκει να ανοίξει ακόμα 
περισσότερα κτίρια και χώρους! Γι’ αυτό η 
ανταπόκριση των εθελοντών είναι πιο σημαντική 
από κάθε άλλη χρονιά».  Όσοι επιθυμούν να 
συμμετέχουν στη δράση, μπορούν να συμπλη-
ρώσουν την αίτηση για να γίνουν εθελοντές στο:  
http://www.openhouseathens.gr/volunteers/
application/. Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει 
στις 20 Φεβρουαρίου 2017.

Σημειώνεται ότι η ιδέα του Open House ξεκίνησε 
από το Λονδίνο το 1992 και μέχρι σήμερα έχει 
διαδοθεί σε περισσότερες από 30  πόλεις ανά την 
υφήλιο αποκτώντας συστηματικούς επισκέπτες 
και υποστηρικτές. Η εν λόγω δράση έχει στόχο το 
ευρύ κοινό να εξερευνήσει και να κατανοήσει την 
αξία της αρχιτεκτονικής και του δομημένου περι-
βάλλοντος. Κάθε χρόνο για ένα διήμερο ανοίγουν 
τις πύλες τους στο κοινό δωρεάν δημόσια και 
ιδιωτικά κτίρια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και 
η πόλη μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό μουσείο, με 
εκθέματα τα ίδια της τα κτίρια και την αρχιτεκτο-
νική της.
 Πληροφορίες:  http://www.
openhouseworldwide.org, http://www.
openhouseathens.gr/video/
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Επιχειρήσεις και Ανταγωνισμός 
στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς» 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Το τοπίο στη νέα εποχή της 
ενεργειακής μετάβασης: Προκλήσεις, επενδυτικές 
ευκαιρίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες» 
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: για την ανάρτηση των δασικών 
χαρτών
ΚΑΒΑΛΑ

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο, Επιτροπή 
Ανταγωνισμού

Διεθνής Ένωση για την 
Οικονομία Ενέργειας

Δήμος Καβάλας, Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Αν. Μακεδο-
νίας, ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας, 
Δικηγορικός Σύλλογος 
Καβάλας

23
Φεβρουαρίου

2017

18-20
Μαΐου
2017

20
Φεβρουαρίου

2017    Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ 
διοργανώνει εκδήλωση στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 
2017, με τίτλο: «Tεχνοεπιστημονικός μετασχηματι-
σμός στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980: Πολιτικές 
Συγκροτήσεων, Συγκρούσεων και Ανασχέσεων».
Η διημερίδα πραγματοποιείται σε συνεργασία με το 
INNOVATHENS, το Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας 
και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, το  Τμήμα 
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 
ΕΚΠΑ και το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργεια-
κής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του ΕΜΠ και υλοποιείται στο 
πλαίσιο της έκθεσης “Η Ελλάδα του Ογδόντα στην 
Τεχνόπολη” (έκθεση GR80s), που θα διαρκέσει έως 
τις 12 Μαρτίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων 
(Πειραιώς 100, Γκάζι).
«Τα οράματα επιστημονικής και τεχνολογικής 
ανάπτυξης της Ελλάδας στη δεκαετία του 1980 
διαψεύσθηκαν σε μεγάλο βαθμό κυρίως λόγω του 
συσχετισμού πολιτικών, οικονομικών και νεοσυντε-
χνιακών συμφερόντων, ή λόγω διοικητικών-γραφει-
οκρατικών αδυναμιών, επισημαίνεται σε ανακοίνωση. 
Όμως οι πολιτικές που προτάθηκαν, τα μέτρα που 
εφαρμόστηκαν και η ενίσχυση του επιστημονικού 
δυναμικού, δημιούργησαν υποθήκες που επηρέα-
σαν με ανεξίτηλο τρόπο τις εξελίξεις. Σκοπός της 
διημερίδας, στην οποία συμμετέχουν τόσο ερευνητές, 
όσο και πρωταγωνιστές της εποχής, είναι η κριτική 
ανάλυση των γεγονότων, καθώς και των επιπτώσεων 
τους στον τεχνο-επιστημονικό μετασχηματισμό της 
χώρας.
Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: www.eellak.gr, 210 7474-271, info at 
ellak.gr

   Στις 21 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00, θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλο-
νίκης διάλεξη του Βασίλη Μέλφου, Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. με 
θέμα: «Οι τεχνικές λατόμησης και η εξάπλωση του φημισμένου κατά την αρχαιότητα Πράσινου 
Θεσσαλικού Λίθου». Πληροφορίες: Tηλ.: 2313310201 (εσωτ. 255), e-mail: eioannidou@culture.gr
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Το OPEN HOUSE 2017 της Αθήνας  
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«Tεχνοεπιστημονικός 
μετασχηματισμός  
στην Ελλάδα της  

δεκαετίας του 1980»



Σύγκληση σε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Συνεργασία του υπουργείου Οικονομίας και της ΕΤΕπ για την ανάπτυξη  
και τις επενδύσεις 

Υποβλήθηκαν  11 επενδυτικά σχέδια ύψους 1,1 δισ. ευρώ  
στο Enterprise Greece, δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

 Το Σάββατο και την Κυριακή 18 και 19 Φεβρουαρίου 
του 2017  συγκαλείται η Κεντρική Αντιπροσωπεία του 
ΤΕΕ, που προέκυψε από τις  εκλογές της 20ης Νο-
εμβρίου του 2016, σε πρώτη ειδική Συνεδρίαση. Το 
πλήρες κείμενο της πρόσκλησης σύγκλησης σε συ-
νεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, που απευθύνεται 
προς τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ έχει ως 
εξής:  -«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:  Καλείσθε στην πρώτη ειδική 
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 «περί 
κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κει-
μένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκαν από τα 
άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984, την παρ. 3 του άρ-
θρου 14 του Ν. 2187/94 και την παρ. 4 του άρθρου 15 

του Ν. 2308/95, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα: 09:30 π.μ. στο Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος), με 
θέματα: 1. Εκλογή Προέδρου, Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ 
Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 2. 
Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. 3. Εκλο-
γή Προέδρου, Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γε-
νικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. Στην ειδική αυτή 
συνεδρίαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) 
του όλου αριθμού των Μελών της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα  με τις παρ. 5 του άρθρου 7 και 
παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  Αν δεν επιτευχθεί η 
απαρτία αυτή, η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. θα συνέλ-
θει το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 10:00 
π.μ. στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλεξάν-
δρου 2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ), οπότε αρκεί για την απαρτία η 
παρουσία πάνω από το μισό των Μελών. Αν δεν εξα-
ντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η συνε-
δρίαση θα συνεχισθεί την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 
2017 και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Τα Μέλη της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχουν μαζί τους, 
για πιστοποίηση της ταυτότητάς τους, την αστυνομική 
τους ταυτότητα ή το δελτίο Μέλους του Τ.Ε.Ε. ή το δια-
βατήριο ή την άδεια οδήγησης.  Ο Πρόεδρος της Αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ  Ιωάννης Δαμ. Κυριακόπουλος».

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Ανα-
πληρωτής, Αλέξης Χαρίτσης, χαιρέτισαν την μεγάλη και πολύχρονη συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), κηρύσσοντας την έναρξη των 
εργασιών της ημερίδας που διοργανώνουν τα Υπουργεία Οικονομίας και Ανά-
πτυξης και Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτά ανα-
φέρονται σε δελτίο Τύπου του υπουργείου όπου αναλυτικά σημειώνεται ότι ο  
Υπουργός αναφέρθηκε στην «αναγκαία και πολύτιμη» συνεργασία με την ΕΤΕπ 
για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις 
στην Ελλάδα. Υπογράμμισε τη σημαντική στήριξη που έχει προσφέρει η Τράπε-
ζα στη χώρα μας, ήδη από το 1960, με χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 30 δισ. 
Ευρώ συνολικά. Κατά την τελευταία διετία, τόνισε, εγκρίθηκαν δάνεια ύψους 
3,4 δισ. ευρώ, ενώ μέσα στο 2017 πρόκειται να υπογραφούν πολλές συμβάσεις. 
Ο κ. Παπαδημητρίου επισήμανε ότι «βασική προϋπόθεση για την προσέλκυ-
ση επενδύσεων είναι κατ’ αρχάς η τήρηση του προγράμματος δημοσιονομικής 
σταθεροποίησης της οικονομίας και στη συνέχεια η χρηματοδοτική στήριξη 
των επιχειρηματικών σχεδίων, και η άρση των επενδυτικών αντικινήτρων». 
Όσον αφορά το σχέδιο Γιούνκερ, ο κ. Παπαδημητρίου, χαρακτήρισε καταλυτική 
τη συμβολή  της ΕΤΕπ στον εντοπισμό, την ωρίμανση και την υποβολή προς 

έγκριση επενδυτικών σχεδίων, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες 
χώρες σε εγκεκριμένα και υπογεγραμμένα δάνεια της τράπεζας. Υπενθύμισε 
επίσης τη δημιουργία του Υπερταμείου Συνεπενδύσεων (Equifund), μέσω του 
οποίου θα μπορούν επενδυτές να χρηματοδοτούν ΜμΕ παίρνοντας μέρος των 
μετοχών τους, και το οποίο θα προικοδοτηθεί με 260 εκατ. ευρώ (200 εκατ. 
από το ΕΣΠΑ και 60 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο). Σε αυτά θα 
προστεθούν επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες 
επενδυτές προσφέροντας μόχλευση άνω του 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, σημεί-
ωσε ότι το Υπουργείο προχωρά άμεσα στη σύσταση ενός Επενδυτικού Ταμείου 
Υποδομών, με διαχειριστή την ΕΤΕπ, φιλοδοξώντας μέσα από την μόχλευση 
δημόσιων και ιδιωτικών πόρων να διαμορφωθεί ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 400 
εκ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες κατηγορίες υποδομών, στους 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και 
της αστικής ανάπτυξης. Κλείνοντας, ο κ. Παπαδημητρίου, κάλεσε την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διευρύνει τη συμβολή της στην επανεκκίνηση 
της ελληνικής οικονομίας, προωθώντας πρόσθετες χρηματοδοτήσεις σε έργα 
υποδομών, ενέργειας, logistics, τουρισμού και ενίσχυσης μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων. 

Σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο βρίσκονται οι συ-
ζητήσεις του υπουργείου Οικονομίας με την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διεύρυνση της 
συνεργασίας, τη νέα περίοδο τόσο στην κατεύθυνση 
της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, όσο και 
στον σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
και εργαλείων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ανέ-
φερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης 
Χαρίτσης, σε ημερίδα που διοργάνωσαν το υπουρ-
γείο Οικονομικών, το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), στην Αίγλη Ζαππείου. Όπως είπε ο κ. Χαρί-
τσης οι συζητήσεις αφορούν στον τομέα της έρευ-

νας, που είναι βασική προτεραιότητα του αναπτυ-
ξιακού  σχεδιασμού και ο αναπληρωτής υπουργός 
αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία του Ελληνι-
κού Ιδρύματος Ερευνας   και   Καινοτομίας   (ΕΛΙ-
ΔΕΚ).   Ακόμη σημείωσε: «προσελκύουμε   σταθερά   
σημαντικές   ιδιωτικές   επενδύσεις.  Είναι σε προ-
χωρημένο στάδιο 11 συνολικά επενδύσεις (ύψους 1,1 
δισ. ευρώ) που έχουν  υποβληθεί  στο   Enterprise  
Greece. Γεγονός που δείχνει ότι το κλίμα αλλάζει  
και η  εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας αποκαθίσταται". Ο κ. Χαρίτσης υπογράμ-
μισε, ακόμη, ότι: "το υπουργείο Όικονομίας και Ανά-
πτυξης δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της 

κρίσης   αποεπένδυσης με ουσιαστική παροχή ρευ-
στότητας στην οικονομία - και εδώ η ΕΤΕπ στάθηκε 
πολύτιμος συμπαραστάτης - και την προώθηση ενός 
νέου παραγωγικού μοντέλου που θ' αντιμετωπίζει 
τις δομικές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας. 
Πλέον, για πρώτη φορά, σε ρήξη με την πρακτική του 
παρελθόντος, όλα τα διαθέσιμα εργαλεία - οι προ-
σκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα του νέου 
Αναπτυξιακού Νόμου, τα σύγχρονα χρηματοοικονο-
μικά εργαλεία που αναπτύξαμε σε συνεργασία και με 
την ΕΤΕπ- σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τις ίδιες 
προτεραιότητες, για να υπηρετήσουν συγκεκριμέ-
νους αναπτυξιακούς στόχους". 
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Το ερώτημα που από χθες απασχολεί την ενεργειακή αγορά είναι τι κρύ-
βεται πίσω από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού και 
πως αυτή η έρευνα επηρεάζει τις ανοιχτές υποθέσεις της ελληνικής αγο-
ράς ηλεκτρισμού. Ο Χ. Στεφάνου γράφει στο  energypress.gr  αναλυτικά ότι:  
Εκείνο που πάντως που κάνει εντύπωση είναι ότι στο κλιμάκιο των ευρω-
παίων ελεγκτών που συλλέγει στοιχεία, σύμφωνα με κάποιες πληροφορές, 
συμμετέχουν και στελέχη της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία 
το τελευταίο διάστημα ήταν ούτως ή άλλως σε συνενόηση και ανταλλαγή 
πληροφοριών με την DG Comm. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα γύρω από την 
υπόθεση είναι τα εξής: Πρώτον έχουμε μια υπόθεση που αντιμετωπίζεται με 
μεγάλη σοβαρότητα από όλους τους εμπλεκομένους: Η επιτόπια και ταυτό-
χρονη χρονικά έρευνα των κλιμακίων των Βρυξελλών σε ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ 
δείχνει τις προθέσεις της DG COMP. «Δεν γίνονται τέτοιες έφοδοι για μικρές 
υποθέσεις» αναφέρουν γνώστες της λειτουργίας της Επιτροπής. Το γεγονός 
δε ότι η απόφαση να εξεταστεί η υπόθεση ελήφθη την 1η Φεβρουαρίου, που 
σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιες ενδείξεις προς την πλευρά της ΔΕΗ όταν το 
περασμένο Σάββατο 11 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης 
μιλούσε για χειραγώγηση της αγοράς από τους ανταγωνιστές της εταιρείας. 
Σε ό,τι αφορά την προέλευση και το περιεχόμενο της καταγγελίας. Είναι σα-
φές ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες που έχουν φτάσει στην DGCOMP για 
τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και τη συμπεριφορά της ΔΕΗ αλλά 
και των ιδιωτών. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η βασική καταγγελία που 
έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Βρυξελλών είναι παλιά και αυτό συνά-
γεται από το γεγονός ότι τα στοιχεία που εξέτασε η DGCOMP φτάνουν μέχρι 
το 2010, δηλαδή 7 χρόνια πριν. Ωστόσο είναι επίσης σαφές ότι η Κομισιόν 
έχει βάλει στο μικροσκόπιο και την πρόσφατη κρίση, η οποία πιθανότατα 
αποτέλεσε και τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, ιδιαίτερα με τη συμπερι-
φορά του ΑΔΜΗΕ (διαρροή ενέργειας από τη Βουλγαρία, λανθασμένος προ-
γραμματισμός, η ύπαρξη χαμηλών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά παρά το 

γεγονός ότι υπήρχε έλλειμμα και συνθήκες κρίσης). Ας σημειωθεί επίσης 
ότι η Κομισιόν έχει δεχθεί καταγγελίες και από βιομηχανικούς καταναλωτές 
σχετικά με τη συμπεριφορά της ΔΕΗ απέναντί τους κατά την τιμολόγηση της 
κατανάλωσή τους. Τώρα ποια είναι τα θέματα που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο 
των ελεγκτών της DGCOMP όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συνελέγη-
σαν από τις διευθύνσεις διαχείρισης ενέργειας, σχεδιασμού και απόδοσης 
μονάδων, οικονομικών στη ΔΕΗ και από τη διεύθυνση συναλλαγών ενέργει-
ας του ΑΔΜΗΕ: Πρώτον υπερδηλώσεις λιγνιτικών: εξετάζεται δηλαδή κατά 
πόσο η ΔΕΗ δήλωνε συστηματικά παραπάνω δυναμικότητα λιγνιτικών μονά-
δων ακόμη και εάν αυτή δεν ήταν διαθέσιμη και δεν επιβεβαιωνόταν στην 
πράξη, με στόχο να ελέγξει τους συμμετέχοντες στην αγορά. ). Σημειώνεται 
ότι όπως έχει καταγγελθεί, ο ΑΔΜΗΕ δεν συνεργαζόταν, γενικά, στο να πα-
ρέχει στοιχεία όταν οι ιδιώτες ανέφεραν τέτοιες πρακτικές στη ΡΑΕ κ.λπ. 
Δεύτερον μεθοδεύσεις με τα νερά: εξετάζεται εάν η ΔΕΗ χρησιμοποιούσε τα 
υδροηλεκτρικά της με στόχο το χαμήλωμα της ΟΤΣ. Εδώ βεβαίως έχουμε μια 
σχετικά πρόσφατη εξέλιξη με το νέο κανονισμό της ΡΑΕ, βάσει του οποίυο η 
ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να δίνει προσφορές για τα μη υποχρεωτικά νερά με 
βάση τη στάθμη των ταμιευτήρων. Εάν η στάθμη είναι υψηλή η προσφορά εί-
ναι μικρή, εάν η στάθμη είναι χαμηλή υποχρεώνεται να δίνει υψηλή προσφο-
ρά. Αυτό λειτούργησε και στην πρόσφατη κρίση, γεγονός που εξηγεί εν μέρει 
και την άνοδο της ΟΤΣ στη δεύτερη φάση. Άλλες καταγγελίες που έχουν 
γίνει αφορούν στους διαγωνισμούς του ΑΔΜΗΕ για τη δέσμευση ισχύος στις 
διασυνδέσεις, όπου επίσης έχουν κατηγορηθεί ΔΕΗ και Διαχειριστής για χει-
ραγώγηση, ωστόσο τα αποτελέσματα των δημοπρασιών δεν επιβεβαιώνουν 
τους ισχυρισμούς. Σε κάθε περίπτωση η συγκυρία της έρευνας χαρακτηρί-
ζεται ως εξαιρετικά αρνητική με δεδομένο ότι συμπίπτει με τη σφοδρή πίεση 
των δανειστών για πωλήσεις μονάδων, αλλά και με την πιο κρίσιμη φάση για 
την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ και τη διατήρηση υπό τον έλεγχο του Δημοσίου 
του 51% του Διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς.

Διευρύνεται ο έλεγχος - και η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού  
στις έρευνες της DG Comp για τη ΔΕΗ

Επεκτείνεται σε όλους τους παρόχους ηλεκτρικής 
ενέργειας η δυνατότητα χορήγησης από το ελληνικό 
Δημόσιο χρηματικών προκαταβολών που μέχρι σή-
μερα προβλέπονταν μόνο για τη ΔΕΗ, σύμφωνα με 
τροπολογία που κατατέθηκε χθες  στη Βουλή από τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθά-
κη και τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώ-
το. "Δεν υπάρχει πλέον μονοπωλιακή θέση της ΔΕΗ, 
υπάρχουν και ιδιώτες προμηθευτές", είπε ο υπουργός 
εισηγούμενος την τροπολογία στην Ολομέλεια "για λό-
γους ίσης μεταχείρισης". Αναλυτικά το  energypress.gr  
μετέδωσε ότι  όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη 
έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την 
τροπολογία παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης από 
το ελληνικό Δημόσιο χρηματικών προκαταβολών σε 
όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ένα-
ντι: α) ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών 
της εκάστοτε χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 
και μέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές αυτές 
επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά το μέρος και το 

χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών. β) των συνολι-
κών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας 
χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρι-
κού ρεύματος των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης 
και μέχρι του ύψους της αντίστοιχης συνολικής δαπά-
νης του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οι προκα-
ταβολές αυτές επιστρέφονται μετά την εξόφληση των 
υποχρεώσεων από τους φορείς και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι το τέλος της οικονομικής χρήσης κατά την οποία 
καταβλήθηκαν. Σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, από 
τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, με την προϋπό-
θεση ότι και οι προκαταβολές που χορηγούνται έναντι 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών 
της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γε-
νικής Κυβέρνησης, επιστρέφονται μέχρι το τέλος της 
οικονομικής χρήσης κατά την οποία καταβλήθηκαν. Στο 
σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ σημειώνονται τα εξής: 
Τροπολογία που αφορά τους προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη συγκεκριμένη 

ρύθμιση τροποποιείται διάταξη του Νόμου 4075/2012  
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο ελληνικό δημόσιο και 
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιλέγουν και 
εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
εκτός από τη ΔΕΗ. Επίσης, για πρώτη φορά το Δημό-
σιο αποκτά το δικαίωμα να προαγοράζει το σύνολο της 
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει. Ειδικότερα, 
με την τροπολογία, η οποία συμπεριλήφθηκε στο σχέ-
διο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, με θέμα «Εθνικό 
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών 
φορέων κοινωνικής φροντίδας και άλλες διατάξεις», 
εισάγονται τρεις αλλαγές: -Αίρεται το μονοπώλιο της 
ΔΕΗ στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος προς το Δη-
μόσιο, καθώς τη δυνατότητα αυτή αποκτούν πλέον και 
οι εναλλακτικοί προμηθευτές. -Αποσαφηνίζεται η δυ-
νατότητα εξόφλησης των οφειλών του Δημοσίου προς 
τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, είτε πρόκειται 
για ληξιπρόθεσμες οφειλές, είτε τρέχουσες. -Παρέχε-
ται το δικαίωμα στο Δημόσιο να προαγοράζει για ένα 
έτος το ηλεκτρικό ρεύμα, εκμεταλλευόμενο, έτσι, και τις 
εκπτώσεις που προσφέρονται.

Κατατέθηκε τροπολογία που αίρει το μονοπώλιο της ΔΕΗ
Ρεύμα και από ιδιώτες προμηθευτές θα παίρνει το Δημόσιο



Θετικό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του ΕΚ  
για την Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξειδίου  

του Άνθρακα ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ

Θετικοί στις αλλαγές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας  
Ρύπων, διοίκηση και συνδικαλιστικοί φορείς ΔΕΗ

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο Αθηναίων υπέγραψε η ΔΕΗ

Διεξήχθη την Τετάρτη στο Στρασβούργο η ψηφοφορία της Ολομέλειας του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου για την πρόταση Οδηγίας Αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων (ΕΤS) του Θερμοκηπίου, 
όπου τίθενται οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος, για την περίοδο 2021-2030.  
Το ΥΠΕΝ σε ανακοίνωση του σημειώνει ότι τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κρί-
νονται ως θετικά για τη χώρα μας, με εξαίρεση  την τροπολογία για τη συμπερίληψη 
της ναυτιλίας στο ETS, για την οποία η χώρα μας επιδιώκει παγκόσμια συμφωνία, 
στο πλαίσιο του IMO και σε συμφωνία με τη Σύμβαση για το  Δίκαιο της Θάλασσας. 
Ειδικότερα, στην ψηφοφορία του ΕΚ αποφασίστηκαν τα ακόλουθα, θετικά για τη 
χώρα μας, στοιχεία:  Υπερψηφίστηκε η πάγια πρότασή μας να συμπεριληφθεί η Ελ-
λάδα στις επιλέξιμες χώρες για χρηματοδότηση από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, με 
σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων εκσυγχρονισμού ενεργειακών συστημάτων 
και επενδύσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στα φτωχότερα κράτη μέλη. Η αρχική 
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιλαμβάνει την Ελλάδα στις χώρες αυτές 
δεδομένου ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής του Οκτωβρίου 
2014, αφορά  στις χώρες που το έτος 2013 είχαν ΑΕΠ κάτω από το 60% του μέσου 
όρου του ευρωπαϊκού (η Ελλάδα, από το 2014 και μετά έχει ΑΕΠ μικρότερο του 60% 
του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ). Εφόσον τελικά υιοθετηθεί, θα έχει ως κέρδος ένα ποσό που 
εκτιμάται από EUR150 εκ. έως EUR450 εκ. τη δεκαετία 2021-2030. Υπερψηφίστηκε 
η δημιουργία πρόσθετου ταμείου για την ενίσχυση των περιοχών παραγωγής ενέρ-
γειας από λιγνίτη, που ενδεχομένως να πληγούν από τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική 
περίοδο. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις που εξαιρούσαν τη βιομηχανία οικοδομικών 
υλικών από τους κλάδους που ενισχύονται, επειδή είναι ευάλωτοι σε «διαρροή 
άνθρακα», δηλαδή στον ανταγωνισμό από βιομηχανίες χωρών που δεν συμπερι-

λαμβάνονται στο ETS. Οι προτάσεις αυτές θα είχαν εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις 
στην Ελληνική βιομηχανία οικοδομικών υλικών (τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιίες, 
ασβεστοποιίες κλπ.) αφού, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, οι Ελληνικές βιομη-
χανίες, σε αντίθεση με το μέσο όρο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής βιομηχανίας, έχουν 
εξαγωγικό χαρακτήρα. Τέλος, απορρίφθηκε η πρόταση για ταχύτερη μείωση των 
δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η υιοθέτηση της οποίας θα είχε ως 
αποτέλεσμα την επιβάρυνση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επι-
κροτούμε τους Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι, εντός του πλαισίου των πολιτικών 
τους ομάδων, έλαβαν υπόψη τους τις θέσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, 
στις 19/12/2016 και στη σχετική επιστολή που απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος. Η συνεισφορά τους ήταν καθο-
ριστική και αποδεικνύει ότι η συνεργασία σε θέματα που αφορούν στα συμφέροντα 
της χώρας είναι απαραίτητη προϋπόθεση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Η επόμε-
νη φάση της διαπραγμάτευσης συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου η κρί-
σιμη ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στις 28/2. Η χώρα μας βρίσκεται σε συνε-
χείς διαβουλεύσεις προκειμένου να κατορθώσει να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά 
οφέλη στην παρούσα φάση της δύσκολης διαπραγμάτευσης, σεβόμενη απόλυτα τις 
δεσμεύσεις της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στη Συμφωνία των Παρισίων και τις σχετικές συμφωνίες του Συμβουλίου Κορυφής. 
Σταθερή μας επιδίωξη είναι η βέλτιστη προάσπιση των συμφερόντων της χώρας 
μας, με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, που αναμένεται στα τέλη του 2017. 
Στοχεύουμε σε μια δίκαιη και αποτελεσματική συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει 
την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα.

Την ικανοποίησή τους για την απόφαση του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Εμπορίας Ρύπων εκφράζουν η διοίκηση και 
συνδικαλιστικοί φορείς της ΔΕΗ μεταδίδει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ.  Με την τροπολογία που υπερψηφίστηκε χθες, η 
Ελλάδα εντάσσεται στο νέο Ταμείο Εκσυγχρονισμού του 
Ηλεκτροπαραγωγικού Τομέα που δημιουργείται για την 
περίοδο 2021 - 2030 από το οποίο είχε εξαιρεθεί με το 
προηγούμενο καθεστώς. Συγκεκριμένα η προϋπόθεση 
για να συμμετάσχει μία χώρα στο ταμείο εκσυγχρο-
νισμού είναι το 2013 να είχε ΑΕΠ χαμηλότερο από το 
60% του Ευρωπαϊκού Μέσου Όρου. Το ελληνικό ΑΕΠ το 
2013 βρισκόταν λίγο πάνω από το 60% αλλά το 2014 έπε-

σε στο 59%. Η ρύθμιση που υπερψηφίστηκε προσθέτει 
ως χρονιές υπολογισμού τόσο το 2014 όσο και το 2015. 
«Με πρωταγωνιστές τους Έλληνες ευρωβουλευτές η 
υιοθέτηση του 2014 οδηγεί σε επενδύσεις για τον ενερ-
γειακό εκσυγχρονισμό», σχολίασε η ΔΕΗ με ανάρτηση 
στα κοινωνικά δίκτυα.  «Η ένταξη της χώρας μας μετά 
από την ομολογουμένως συντονισμένη προσπάθεια των 
Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού 
για τις εκπομπές ρύπων από 1/1/2021 προφανώς και 
κινείται σε θετική κατεύθυνση για τη χώρα μας και τη 
ΔΕΗ γι' αυτό και εκφράζουμε την ικανοποίησή μας», 
επισημαίνει σε ανακοίνωση η ΓΕΝΟΠ. Προσθέτει ωστό-
σο ότι η απόφαση «δεν λύνει το πρόβλημα της ένταξης 

των λιγνιτικών μονάδων της χώρας μας στο Σύστημα 
ΗΕΠ, αφού τα υποτιθέμενα δωρεάν δικαιώματα CO2 
δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας από λιγνίτη, που ήταν και είναι 
η διεκδίκηση της ΓΕΝΟΠ και των Σωματείων Μελών 
της». «Σε μία περίοδο που η ΔΕΗ βρίσκεται σε μόνιμη 
«κατάδυση» και έχει απόλυτη ανάγκη από μία ανάσα, η 
απόφαση της Ολομέλειας (πρόκειται για το πρώτο στά-
διο συζητήσεων), δε μπορεί παρά να δίνει αυτήν ακρι-
βώς την ανάσα με την προσδοκία ότι θα αποτελεί και την 
αρχή για αναστροφή του πιεστικού κλίματος που αυτή 
τη στιγμή επικρατεί», σχολίασε το σωματείο «Σπάρτα-
κος», χαιρετίζοντας την απόφαση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης και ο Δήμαρχος Αθηναίων 
κ. Γιώργος Καμίνης προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) για την αξιοποίηση 
του συνόλου των συνεργειών που προκύπτουν από τη δράση των δύο φορέων, προς αμοιβαίο όφελος. 
Με βάση τη συμφωνία, όπως ενημερώνει η ΔΕΗ με σχετικό δελτίο τύπου, η ΔΕΗ θα υποστηρίξει τον 
Δήμο Αθηναίων στη βέλτιστη διαχείριση των ενεργειακών του αναγκών, στη διερεύνηση δυνατοτή-
των ενεργειακών παραγωγών, στην αριστοποίηση του μίγματος ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και 
στην υιοθέτηση καλών πρακτικών ενεργειακής εξοικονόμησης, τόσο για τις λειτουργικές του ανάγκες, 
όσο και για τις κτιριακές του υποδομές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διερεύνηση των δυνατοτήτων 

εφαρμογών ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Αθηναίων καθώς επίσης και στα ειδικά θέματα οδοφωτισμού. 
Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων θα υποστηρίξει την προβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΗ 
προς τους πολίτες και ιδιαιτέρως εκείνων που σχετίζονται με προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 
φυσικών πόρων. Επίσης, με την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών του και των σημείων επαφής 
του με τους πολίτες θα υποστηρίξει την ανάδειξη του περιβαλλοντικού και κοινωνικού έργου της ΔΕΗ, 
προωθώντας τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Συμφωνήθηκε ότι στο επόμενο διάστημα θα δημιουρ-
γηθεί μικτή ομάδα έργου με αντικείμενο την κατάρτιση και υλοποίηση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου 
για την αξιοποίηση των προσφερόμενων δυνατοτήτων των δύο φορέων. 
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Στα 40 εκατ ευρώ τα χρέη της ΔΕΗ στους εργολάβους  
των ορυχείων της Μακεδονίας

ΣΑΤΕ: Προσκαλούνται "μόνο εκλεκτοί" σε διαγωνισμούς  
υποδομών για τους πρόσφυγες

Η ΛΑΡΚΟ στο επίκεντρο επίσκεψης του ΥΠΕΝ στη Λαμία

Πτωτικά κινούνται οι οφειλές της ΔΕΗ προς τους εργολάβους των ορυχείων της Βο-
ρείου Ελλάδος, καθώς από τα 85-90 εκατ ευρώ παλαιότερα, έχουν πέσει στα επίπε-
δα των 40 εκατ. ευρώ. Ο Γ. Φυντικάκης γράφει στο  energypress.gr   ότι σε μια εποχή 
που η ρευστότητα της ΔΕΗ δοκιμάζεται για τα καλά, η επιχείρηση κατάφερε να βρει 
κάποια χρήματα και να αποπληρώσει μέρος των οφειλών της, δίχως αυτό φυσικά να 
σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει πάψει να υφίσταται. Αλλωστε η ΔΕΗ χρωστά συνολικά 
στην αγορά γύρω στα 100-120 εκατ ευρώ, στα οποία αν προσθέσει κανείς τις οφειλές 
σε ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, η συνολική της οφειλή φτάνει τα 900 εκατ. ευρώ, όπως είχε 
πει παλαιότερα και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Σταύρος 
Γούτσος. Ετερο κεφάλαιο που παρουσιάζει βελτίωση στα ορυχεία αφορά την απορ-
ρόφηση του στοκ από λιγνίτη που είχε συγκεντρωθεί σε αυτά όλο το προηγούμενο 
διάστημα. Ευτυχώς, η πρόσφατη ενεργειακή κρίση είχε σαν αποτέλεσμα η πλεονά-
ζουσα αυτή ποσότητα να απορροφηθεί από τις λιγνιτικές μονάδες που τις ημέρες της 
βαρυχειμωνιάς δούλεψαν στο φουλ, προκειμένου να καλύψουν την ζήτηση σε ρεύ-
μα. Τα πράγματα πάντως αναφορικά με τις πληρωμές των εργολάβων της ΔΕΗ στα 

ορυχεία ήταν πολύ χειρότερα πριν από επτά-οκτώ μήνες. Το τρίμηνο περιθώριο για 
πληρωμές είχε γίνει εξάμηνο, ενώ η γενικευμένη έλλειψη ρευστότητας το είχε επι-
τείνει. Πριν τη διακοπή, αλλά και τον περιορισμό από τη ΔΕΗ της ροής των εργασιών 
σε μια σειρά από συμβολαιοποιημένα έργα, οι οφειλές προς τους εργολάβους στην 
περιοχή Πτολεμαΐδας-Φλώρινας είχαν φτάσει στα 60 εκατ. ευρώ. Τα πράγματα ως 
προς τη ρευστότητα παραμένουν ιδιαίτερα επισφαλή, με αποτέλεσμα να δημιουργεί-
ται ντόμινο σε όλη την περιοχή, αφού οι απλήρωτες εταιρείας αφήνουν με τη σειρά 
τους απλήρωτους τους εργαζόμενους, και εντέλει την “πλήρωναν” οι τοπικές αγορές.
Ολο το προηγούμενο διάστημα οι εργολάβοι της περιοχής είχαν επιχειρίσει να δι-
ατηρήσουν τον ρυθμό των εργασιών τους και άρα αρκετές από τις θέσεις εργασί-
ας. Δεν λείπουν φυσικά εκείνοι που έχουν αναγκαστεί να προβούν σε μείωση των 
ρυθμών παραγωγής έως και παύση εργασιών, λόγω του σοβαρού προβλήματος 
ρευστότητας στην αγορά. Το μεγάλο ερώτημα για τους εργολάβους της Μακεδονίας 
είναι κατά πόσο η ΔΕΗ θα συνεχίσει να βρίσκει χρήματα για την αποπληρωμή των 
υποχρεώσεών της, αφού η στενότητα είναι δεδομένη. 

Η διοίκηση του εργοληπτικού συνδέσμου υποστηρίζει 
πως σε διαγωνισμούς κατασκευής υποδομών για πρό-
σφυγες προσκαλούνται μόνο συγκεκριμένοι εργολήπτες. 
Σε δελτίο Τύπου  του ΣΑΤΕ και ρεπορτάζ στο euro2day.
gr αναλυτικά σημειώνεται ότι έντονη είναι η διαμαρτυ-
ρία του εργοληπτικού συνδέσμου ΣΑΤΕ προς τον Γενικό 
Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, για την υιοθέτηση ειδικής διαδικασίας 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του Προαναχωρη-
σιακού Κέντρου Κράτησης στη νήσο Κω με διαπραγμά-
τευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, διαδικασία στην 
οποία προσκλήθηκαν να μετάσχουν «μόνο λίγοι εκλεκτοί 
εργολήπτες, εξαιρώντας όλες τις υπόλοιπες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις της χώρας, μεταξύ των οποίων και τους το-
πικούς εργολήπτες». Η διοίκηση του ΣΑΤΕ  υποστηρίζει 
πως το ειδικό αυτό σύστημα είχε χρησιμοποιηθεί και στις 
περιπτώσεις ανάλογων έργων στη Λέσβο και τη Σάμο, για 
τις οποίες ο σύνδεσμος είχε απευθύνει σχετικές επιστο-
λές διαμαρτυρίας και είχε εκφράσει και πάλι την έντονη 
αντίθεσή του και δυσαρέσκεια για τις παρόμοιες "ειδικές" 
διαδικασίες που είχαν ακολουθηθεί και οι οποίες κατά 
περίεργο τρόπο απευθύνονταν και απευθύνονται και πάλι 
στο ίδιο περίπου σώμα προσκεκλημένων εργοληπτικών 
επιχειρήσεων! Όπως σημειώνεται στην επιστολή, πάγια 
θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται κα-

μία παρέκκλιση από τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα 
δημόσια έργα, θέση την οποία έχει εκφράσει εγγράφως 
πολλές φορές, ήδη από το 2012, και στις περιπτώσεις των 
κτιρίων στην Αμυγδαλέζα και στο Στρατόπεδο "Καλογε-
ρογιάννη" στην Κόρινθο. Στο ίδιο πλαίσιο, με χθεσινή 
επιστολή του ο Σύνδεσμος ζητά από τους συναρμόδιους 
υπουργούς να μην γίνει αποδεκτή τροπολογία - προσθή-
κη, στην οποία προβλέπεται ότι: «Το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάτα-
ξης, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και 
να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων και 
προμήθειας αγαθών σχετικά με την αναδιαμόρφωση, επι-
σκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού ακινήτων της Γενικής 
Γραμματείας Πρόνοιας και των εποπτευόμενων φορέων 
της, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη στέγαση και φιλο-
ξενία ανηλίκων, που χρήζουν ιδιαίτερης και επείγουσας 
κοινωνικής προστασίας, ιδίως απροστάτευτων τέκνων και 
ασυνόδευτων ανηλίκων. Η διαδικασία σύναψης συμβάσε-
ων της προηγούμενης παραγράφου δύναται, για λόγους 
κατεπείγουσας και απρόβλεπτης στεγαστικής ανάγκης, 
λαμβανομένων υπόψη και λόγων προστασίας της ανη-
λικότητας σε περίοδο προσφυγικής κρίσης, οι οποίοι 
ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγ-
μάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομο-

θεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις». Στην 
επιστολή σημειώνεται ότι η θέση του ΣΑΤΕ είναι ότι η αι-
τιολόγηση χρήσης ειδικών εξαιρέσεων από τη νομοθεσία 
των δημόσιων έργων μέσω νομοθέτησης, δεδομένης και 
της κρίσιμης περιόδου που διανύει η χώρα μας, συνιστά 
καταστρατήγηση των υφιστάμενων έγκυρων θεσμικών 
ρυθμίσεων και ευνοεί κατάφωρα λίγους εκλεκτούς έναντι 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργοληπτικών επιχει-
ρήσεων. Πρόταση του Συνδέσμου, σε όλες τις ανάλογες 
περιπτώσεις όπου γεννάται ανάγκη λόγω έκτακτων συν-
θηκών, είναι να υιοθετούνται ανοιχτές διαδικασίες, προς 
όλες τις δικαιούμενες, βάσει του προϋπολογισμού των έρ-
γων, να μετάσχουν στις διαδικασίες εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις, πρόταση που ακολουθήθηκε στις περιπτώσεις των 
έργων λόγω των σεισμών του 2014 στην Κεφαλονιά και 
καλύφθηκε άψογα το επείγον των έργων. Με αυτόν τον 
τρόπο, σημειώνει ο ΣΑΤΕ, θα εξασφαλίζεται στο ακέραιο 
το κριτήριο αμεροληψίας κατά την πρόσκληση των ερ-
γοληπτικών επιχειρήσεων και της ισότιμης μεταχείρισης 
των εργοληπτών, που σήμερα δεν εξασφαλίζονται, ενώ 
θα μπορούν να μετέχουν των διαδικασιών δημοπράτησης 
και εργοληπτικές επιχειρήσεις που εδράζουν πλησίον των 
σημείων εκτέλεσης των έργων, οι οποίες σήμερα απουσι-
άζουν εντελώς από τα σχετικά έργα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, θα πραγ-
ματοποιήσει σήμερα, Παρασκευή, επίσκεψη στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος όπου θα συζητήσει με τοπικούς φορείς θέματα οικονομίας και 
ανάπτυξης επενδύσεων ανακοίνωσε το υπουργείο με δελτίο Τύπου,  Ει-
δικότερα, ο κ. Σταθάκης θα επισκεφτεί το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, στη 
Λάρυμνα, όπου θα περιοδεύσει στους χώρους εργασίας, και στη συνέχεια 
θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας και τα σωματεία των ερ-

γαζομένων. Αμέσως μετά θα έχει συναντήσεις με τις διοικήσεις, του ΕΒΕ 
Φθιώτιδας, του ΤΕΕ, Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, καθώς και το 8ο Περιφε-
ρειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Το μεσημέρι θα 
συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη, 
καθώς και Δημάρχους του νομού Φθιώτιδας. Στις 5.30 το απόγευμα θα 
παραχωρήσει συνέντευξη τύπου, στο ξενοδοχείο «Σαμαράς», στην πλατεία 
Αθανασίου Διάκου της Λαμίας. 

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7

Συνεδριάζει σήμερα  στις 10.30 το πρωί το ΔΣ της 
ΚΕΔΕ, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση,  στα γραφεία 
της ΚΕΔΕ και στο επίκεντρο της συζήτησης με τον 
υπουργό θα είναι το ΕΣΠΑ και η Τοπική Αυτοδιοίκη-

ση α΄ βαθμού.

Συνεδρίαση στην ΚΕΔΕ  
για το ΕΣΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συμ-
φώνησε να χορηγήσει δάνειο 50 εκατ. ευρώ για 
να στηρίξει την παροχή χρηματοδοτήσεων από 
την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα σε επιλέ-
ξιμα επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων (ΜμΕ) και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιο-
ποίησης στην Ελλάδα. Το ΑΠΕ- ΜΠΕ μεταδίδει ότι 
η συμφωνία αυτή, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, 
εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δάνεια για ΜΜΕ 
και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης» και 
θα επιτρέψει στην Παγκρήτια να στηρίξει επεν-
δυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, παρέ-
χοντάς τους επενδυτικά δάνεια και ρευστότητα 
υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης. Ο κ. Jonathan 
Taylor, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, αρμόδιος για τις χρηματοδοτήσεις 
στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: "Είμαι ευτυχής 
που βρίσκομαι και πάλι στην Αθήνα, για την επέ-
κταση της φιλόδοξης νέας πιστωτικής γραμμής 
της ΕΤΕπ υπέρ των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες αποτελούν 
ζωτικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας". Τον 
Δεκέμβριο 2016 η ΕΤΕπ εγκαινίασε μια νέα πι-
στωτική γραμμή ύψους μέχρι 1 δισ. ευρώ προς 
ελληνικές τράπεζες και υπέγραψε δανειακές 
συμβάσεις με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες 
(Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελ-
λάδος και Τράπεζα Πειραιώς) συνολικού ύψους 
400 εκατ. ευρώ, τα οποία ισοκατανέμονται με-
ταξύ των τεσσάρων τραπεζών. Η σημερινή υπο-
γραφή με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 
εντάσσεται στο ίδιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 
"Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παραμένει 
πιστή στη δέσμευσή της να στηρίξει την ανά-
πτυξη του δημόσιου τομέα και την πραγματική 
οικονομία, και να συνεχίσει να επενδύει στους 
νέους. Πρόκειται για πρωταρχικούς στόχους της 
δραστηριότητας της ΕΤΕπ στην Ελλάδα. Η Πα-
γκρήτια Τράπεζα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
στην ελληνική περιφέρεια, και ιδίως στην Κρήτη, 
και οι συνδυασμένες προσπάθειές μας θα βοη-
θήσουν περισσότερες επιχειρήσεις ανά τη χώρα 
να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να 
δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης που 

είναι τόσο αναγκαίες, ιδίως για τους ταλαντού-
χους νέους, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον της 
χώρας»δήλωσε ο κ. Taylor. Ο Αντιπρόεδρος της 
Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας κ. Νίκος 
Μυρτάκης τόνισε μεταξύ άλλων ότι φέτος η Πα-
γκρήτια Τράπεζα συμπληρώνει μια 10ετία επιτυ-
χημένης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. Στο διάστημα αυτό υπεγράφησαν 
συμφωνίες συνολικού ύψους περίπου 250 εκατ. 
ευρώ, ποσό που συνεισέφερε στη δημιουργία 
και διατήρηση βιώσιμων επιχειρήσεων και θέ-
σεων απασχόλησης. Ενδεικτικά, μόνο μέσω των 
δύο προηγούμενων συμβάσεων, ύψους 70 εκατ. 
ευρώ, δημιουργήθηκαν 500 νέες θέσεις εργασίας 
και διατηρήθηκαν πάνω από 3.000. Είναι σημα-
ντικό και αποτελεί τιμή για την τράπεζά μας ότι η 
ΕΤΕπ αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του ρόλου της 
Παγκρήτιας στην Ελληνική περιφέρεια και ιδιαί-
τερα στην Κρήτη. Η νέα σύμβαση ύψους 50 εκατ. 
ευρώ προβλέπει τη χρηματοδότηση μικρομεσαί-
ων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης βιώσιμων επι-
χειρήσεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε 
κεφάλαιο κίνησης, αλλά και για την ανάπτυξη των 
επενδυτικών τους προγραμμάτων. Με τον τρόπο 
αυτό θα υποστηριχθούν έμπρακτα επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται σε συνεχώς αναπτυσσό-
μενους τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, ο 
αγροδιατροφικός τομέας, οι εξαγωγές, αλλά και 
τομείς που δοκιμάζονται όπως το εμπόριο και η 
μεταποίηση, ενώ παράλληλα θα δημιουργηθούν 
νέες και θα διατηρηθούν υφιστάμενες θέσεις 
απασχόλησης, πρόσθεσε. Η συμφωνία συμπε-
ριλαμβάνει την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ "Θέσεις 

απασχόλησης για τους νέους", μέσω της οποίας 
προσφέρονται πρόσθετα χρηματοδοτικά πλεο-
νεκτήματα στις επιχειρήσεις που προάγουν την 
απασχόληση των νέων. Η συμφωνία αυτή έρχεται 
την κατάλληλη στιγμή για να συμβάλει ενεργά και 
ουσιαστικά στην ενίσχυση των Ελλήνων επιχειρη-
ματιών, στην επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης 
και στην τόνωση της απασχόλησης των νέων. Η 
συμφωνία εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό 
της Παγκρήτιας Τράπεζας που αποσκοπεί στο να 
στηρίξει την επάνοδο της ελληνικής οικονομί-
ας σε πορεία διατηρήσιμης ανάπτυξης. Η ΕΤΕπ 
εγκαινίασε την πρωτοβουλία "Θέσεις απασχό-
λησης για τους νέους", το πρώτο δανειοδοτικό 
της πρόγραμμα που αφορά ειδικά τη στήριξη 
των νέων, τον Ιούλιο του 2013. Συμπληρώνοντας 
τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές υπέρ της 
απασχόλησης των νέων, το πρόγραμμα παρέχει 
χρηματοδότηση για επαγγελματική κατάρτιση, 
κινητικότητα φοιτητών και μαθητευομένων και 
στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης θέ-
σεων απασχόλησης για νέους στις επιχειρήσεις 
μικρότερου μεγέθους. Η Παγκρήτια Τράπεζα θα 
χρησιμοποιήσει το νέο δάνειο της ΕΤΕπ ύψους 
50 εκατ. ευρώ για να χορηγήσει δάνεια σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας 
κεφαλαιοποίησης στους τομείς της βιομηχανίας, 
του τουρισμού, της γεωργίας και των υπηρεσιών. 
Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις θα επωφε-
ληθούν από ανταγωνιστικότερα επιτόκια και θα 
είναι σε θέση να αυξήσουν τη συμβολή τους στην 
αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας 
των νέων στην Ελλάδα.

Δάνειο ΕΤΕπ 50 εκατ.ευρώ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα  
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ΜμΕ

Ανακοινώθηκε ότι το Δ.Σ. του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε 
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
01.01.2016 - 31.12.2016 σύμφωνα με τις οποίες τα 
βασικά μεγέθη είναι τα ακόλουθα: Ο κύκλος ερ-
γασιών ανήλθε σε € 103.5 εκ. έναντι € 99.9 εκ. της 
αντίστοιχης χρήσης 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 
3,6 %, παρά την αρνητική συγκυρία (παρατεταμένη 
οικονομική ύφεση, προσφυγικό, απεργιακές κινητο-
ποιήσεις). Αυξημένα έσοδα παρουσίασαν οι δραστη-
ριότητες στο Car Terminal κατά € 1,4 εκ. (13.4%) και 
τη κρουαζιέρα κατά € 1,0 εκ. (8,2%) ενώ αυξημένα 
ήταν τα έσοδα από την παραχώρηση των Προβλη-
τών ΙΙ και ΙΙΙ κατά € 3,9 εκ. περίπου. Τα κέρδη προ 
φόρων ανέρχονται σε € 11,0 εκ. έναντι € 9,8 εκ. της 
χρήσης 2015 παρουσιάζοντας αύξηση 13% και το κα-
θαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται βελτιωμένο σχεδόν 
στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.  Τα 
συνολικά λειτουργικά έξοδα της χρήσης παρουσία-

σαν μείωση 8,0% και ανήλθαν σε € 92,8 εκ. έναντι € 
100,9 εκ. το 2015.
Μείωση σημειώθηκε κατά € 2,2 εκ. ή 4,3% στις αμοι-
βές προσωπικού, που ανήλθαν σε € 49,9 εκ. έναντι 
€ 51,5 τη προηγούμενη χρήση. Σημαντική μείωση 
παρουσίασαν και τα έξοδα διοίκησης, τα οποία μει-
ώθηκαν κατά € 5,5 εκ. ή 20,2%. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. κατέβαλε αυξημένο κατά € 1,0 εκ. 
αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο 
για το 2016, λόγω της νέας σύμβασης παραχώρησης 
που υπογράφηκε στις 24/6/2016 και με βάση την 
οποία το ποσοστό του ανταλλάγματος παραχώρη-
σης αναπροσαρμόστηκε στο 3,5 % των ενοποιημέ-
νων εσόδων του αντί του 2%. Τέλος αναφέρεται ότι 
με βάση το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας η 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει προ-
γραμματιστεί για τις 28 Ιουνίου 2017 και η αποκοπή 
του μερίσματος για τις 19 Ιουλίου 2017.

ΟΛΠ: Αυξήθηκαν 13% τα κέρδη προ φόρων το 2016



Η υπερφορολόγηση δεν είναι βιώσιμη, τονίζει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του

Στις προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ οι επενδύσεις σε ΑΠΕ

Πέταξαν για Τεχεράνη τα δύο τελευταία Airbus της κρατικής Ολυμπιακής

Υπάρχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες που όχι 
μόνο προσφεύγουν σε αδήλωτη και απλήρωτη ερ-
γασία και φοροδιαφεύγουν κατά συρροή, αλλά έχουν 
«κλείσει» τα βιβλία και δουλεύουν 100% στην μαύρη 
αγορά. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι αυτά, επισημαίνει ο 
ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, 
στο οποίο παραθέτει και συγκεκριμένα παραδείγμα-
τα, όπως: •Σε καφετέρια ο πελάτης επιμένει για από-
δειξη όταν του έχουν πει ότι το μηχάνημα (POS) είναι 
χαλασμένο και προσπαθούν να το φτιάξουν. Όταν ο 
πελάτης γίνεται λίγο πιο φορτικός, του φέρνουν μία 
απόδειξη από διπλανό μαγαζί, που, σύμφωνα με την 
ένδειξη, δραστηριοποιείται σε «Βιβλία-Χαρτικά»! •Σε 
παραγγελία μαρμάρων για τοποθέτηση σε σπίτι, ο 
μαρμαράς προτείνει να δώσει στον πελάτη μία εικο-
νική απόδειξη με μικρό ποσό και την ένδειξη «ρετά-
λια»! •Κάποιος παραγγέλνει ζευγάρια παπούτσια από 
την Κίνα. Παραλαμβάνει παπούτσια για το δεξί πόδι. 
Στο δελτίο αποστολής γράφει, «για δειγματισμό». Λί-
γες μέρες μετά, παραλαμβάνει και τα αριστερά κομ-
μάτια με την ένδειξη, «για δειγματισμό»!  •Εστιατόριο 
ταχυφαγίας προσφέρει έκπτωση 10% σε όποιον πλη-
ρώνει μετρητοίς και χωρίς απόδειξη! Ο ΣΕΒ τονίζει 
ότι η υπερφορολόγηση δεν είναι οικονομικά βιώσι-
μη, καθώς ωθεί τις επιχειρήσεις και τους μισθωτούς 

που πληρώνουν τον φόρο εισοδήματος να αναζητούν 
διέξοδο στην παραοικονομία και την μετανάστευση. 
Τάσσεται υπέρ της μείωσης του αφορολόγητου σε 
συνδυασμό με μείωση φορολογικών συντελεστών, 
ασφαλιστικών εισφορών και με πιο αποτελεσματική 
χρήση των πόρων για την προστασία των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού, όπως οι μακροχρόνια άνερ-
γοι και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της 
φτώχειας.  Ο ΣΕΒ παρεμβαίνει επίσης στα ζητήματα 
του ασφαλιστικού και των υπερχρεωμένων επιχει-
ρήσεων, ζητώντας επανυπολογισμό του συνόλου των 
συντάξεων και διαγραφές οφειλών προς το Δημόσιο. 
Αναλυτικά, προτείνει: Να γίνει επανυπολογισμός των 
συντάξεων και για όλους τους υφιστάμενους συντα-
ξιούχους, με βάση σωστούς αναλογιστικούς κανόνες, 
ώστε να γίνει ξεκάθαρο σε κάθε ατομική περίπτωση 
κατά πόσο οι χθεσινές ή σημερινές συντάξεις επιδο-
τούνται από τη φορολογία πέρα από τις ήδη κατα-
βληθείσες εισφορές στη διάρκεια του βίου. Εκεί θα 
φανεί για ποιους σήμερα υπάρχουν αδικίες και σε 
ποιο βαθμό και να ληφθούν δικαιότερες αποφάσεις 
για ένα μεταβατικό διάστημα. Η ίδια μεθοδολογία 
με την εφαρμογή αναλογιστικών κανόνων, πρέπει 
να εφαρμοσθεί και στους νέους συνταξιούχους σε 
αντικατάσταση των αυθαίρετων ποσοστών αναπλή-

ρωσης και ποσού εθνικής σύνταξης, που ελήφθησαν 
υπόψη στην «ασφαλιστική μεταρρύθμιση». Ομοίως 
και για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, 
προσφέροντας τους και την επιλογή ένα τμήμα των 
υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών να επενδύ-
ονται για συνταξιοδοτικό σκοπό μέσω ιδιωτικών το-
ποθετήσεων. Παρέμβαση στο πεδίο των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς την εφορία που έχουν αρχίσει να 
εμποδίζουν την άσκηση οικονομικής δραστηριότη-
τας. Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να 
γίνει με πληρωμές των οφειλών σε δόσεις, ανεξαρτή-
τως ικανότητας εξυπηρέτησης του χρέους. Το κράτος 
οφείλει να προχωρήσει σε μία αξιολόγηση της βιω-
σιμότητας των οφειλετών, και μάλιστα σε συνδυασμό 
και με οφειλές τους προς τις τράπεζες. Σε περίπτωση 
βιωσιμότητας του οφειλέτη, το κράτος πρέπει να προ-
σφέρει τη δυνατότητα μίας δεύτερης ευκαιρίας, ακό-
μη και με την επιλεκτική διαγραφή χρεών, εφόσον 
τα κίνητρα αυτά δεν δημιουργούν νέες περιπτώσεις 
στρατηγικών κακοπληρωτών ή αθέμιτο ανταγωνισμό. 
Σε περίπτωση μη βιωσιμότητας, οι διαγραφές δεν θα 
μπορεί να αποκλείονται, αφού, όμως, το κράτος πρώ-
τα έχει εξαντλήσει όλους τους πρόσφορους τρόπους 
ικανοποίησης των απαιτήσεων του μέσω τυχόν περι-
ουσιακών στοιχείων στην κατοχή του οφειλέτη. 

Τις δυναμικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνει 
στις άμεσες προτεραιότητές της η ΕΥΔΑΠ.  Όπως αναφέρει ο Real, η Εταιρία 
διαθέτει ήδη μια άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από έναν φωτο-
βολταϊκό σταθμό, ο οποίος θα έχει εγκατεστημένη ισχύος 1,971 ΜW.  Αυτός 
ο μεγάλος σταθμός παραγωγής ενέργειας έχει χωροθετηθεί στις εγκατα-

στάσεις που έχει η ΕΥΔΑΠ στον Δήμο Αχαρνών.  Η υλοποίηση του έργου 
αναμένεται να αποφασιστεί ακόμη και εντός του τρέχοντος έτους.  Την ίδια 
στιγμή, εξετάζεται η δυνατότητα κατασκευής μικρότερων φωτοβολταϊκών 
μονάδων, οι οποίες θα καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών της ΕΥΔΑΠ 
για ηλεκτρική ενέργεια

Την τελευταία τους πτήση, επί ελληνικού εναέριου 
χώρου, πραγματοποίησαν την Τρίτη και την Τετάρτη 
τα δύο Airbus A340-300 της κρατικής Ολυμπιακής 
Αεροπορίας, τα οποία αναχώρησαν (το ένα με τρεις 
από τις τέσσερις μηχανές…) για την Τεχεράνη. ΟΦ. 
Κόλλιας γράφει στο  euro2day.gr  ότι έτσι τελειώνει 
και το πολυετές σίριαλ με τα δύο αεροσκάφη, που 
από το 2009 ήταν καθηλωμένα στο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος». Οι πληροφορίες για την τύχη που επι-
φυλάσσει στα δύο αεροπλάνα (με αριθμό κατασκευ-
αστή MSN 292 και 280) η αραβικών συμφερόντων 
Turboshaft FZE, η οποία τα είχε αγοράσει πέρυσι 
τον Ιούνιο στον διαγωνισμό του Ταμείου Ιδιωτικοποι-
ήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), είναι συγκεχυμένες.  Στην αγορά 
ακούγεται, πάντως, ότι πρόκειται να αξιοποιηθούν 
για πτήσεις από αεροπορική εταιρεία στο Καζακστάν 
ή το Ιράν. Η Turboshaft FZE ασχολείται με την πώ-
ληση ανταλλακτικών αεροσκαφών και είχε αγοράσει 
τα αεροπλάνα στον δεύτερο διαγωνισμό έναντι μόλις 
4.200.000 δολαρίων. Ο πρώτος διαγωνισμός, στον 
οποίο ο αγοραστής (η Apollo Aviation) είχε προσφέ-

ρει 40.000.000 δολάρια για τέσσερα Airbus A340-
400, είχε ακυρωθεί εν μέσω δικαστικών εμπλοκών. 
Οι Αμερικανοί είχαν προλάβει να πάρουν τα δύο 
από τα τέσσερα αεροσκάφη και τα άλλα ξέμειναν 
στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η Apollo Aviation είχε 
συμφωνήσει να αγοράσει τα τέσσερα Airbus στα 
τέλη του 2011, αλλά διατηρούσε το δικαίωμα αγοράς 
έπειτα από τεχνικό έλεγχο. Εξαιτίας των πολιτικών 
εξελίξεων, η σχετική σύμβαση άργησε να εκτελε-
στεί, ενώ στο μεταξύ είχαν αλλάξει οι κανονισμοί 
ασφαλείας και τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν πλέον 
να πετάξουν χωρίς επισκευές! Τότε αποφασίστηκε 
να τεμαχιστούν στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα πρώτα 
δύο άλλαξαν χέρια τον Νοέμβριο του 2012. Η τεχνική 
επιθεώρηση των δύο αεροπλάνων που δεν διαλύθη-
καν έδειξε βλάβες στους κινητήρες και ξεκίνησαν 
διαπραγματεύσεις για τη μείωση του τιμήματος. Η 
νέα συμφωνία έκλεισε τελικά στα 9.000.000 δολά-
ρια ανά αεροσκάφος και η σύμβαση κατατέθηκε στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Το τελευταίο απέρριψε τη νέα 
συμφωνία τον Σεπτέμβριο του 2013, με αποτέλεσμα 

να αποχωρήσει η Apollo Aviation και να μείνουν στα 
αζήτητα τα δύο αεροσκάφη. Το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε 
έπειτα από χρόνια σε νέο διαγωνισμό για την πώ-
ληση των δύο τελευταίων αεροσκαφών, στον οποίο 
επικράτησε η Turboshaft FZE υποβάλλοντας προ-
σφορά ύψους 4.200.000 δολαρίων. Μικρότερη προ-
σφορά είχε καταθέσει η εταιρεία Magellan Aviation 
Services Limited. Τα δύο αεροσκάφη είχαν αγορα-
στεί το 1999 από την παλαιά Ολυμπιακή Αεροπορία 
με χρηματοδοτική μίσθωση. Για τους σκοπούς της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, είχε συσταθεί κυπρια-
κή εταιρία ειδικού σκοπού, η Ottinger Enterprises 
Limited (“Ottinger”), λόγω της υποθήκης που είχαν 
εγγράψει οι δανειστές της παλαιάς Ολυμπιακής Αε-
ροπορίας. Το 2005, το Ελληνικό Δημόσιο υπεισήλθε 
στις συμβάσεις δανεισμού και όλες τις συμπληρω-
ματικές συμβάσεις, υποκαθιστώντας την Ολυμπιακή 
Αεροπορία. Μολονότι οι υποχρεώσεις από τη χρημα-
τοδοτική μίσθωση αποπληρώθηκαν το 2011, οι τίτλοι 
ιδιοκτησίας των δύο αεροσκαφών παρέμειναν μέχρι 
πέρυσι στην κυριότητα της Ottinger.
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Στα επίπεδα των $2,65 τρις, η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής το 2020

Πιστοποίηση ομίλου ΟΤΕ 

Απαγορευμένα χημικά από τη δεκαετία του ’70 βρέθηκαν να υπάρχουν  
σε μεγάλες ποσότητες στον βαθύτερο βυθό της Γης

Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι θα κινη-
θούν στα επίπεδα του 3% - κατά μέσο όρο ετησίως 
- θα συνεχίσει να διευρύνεται, τουλάχιστον έως 
το 2020, η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής. Στην 
ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ δημοσιεύτηκε ότι για το τρέ-
χον έτος, η παγκόσμια δαπάνη για υπηρεσίες και 
προϊόντα ΙΤ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, τα $2,4 τρις το 2017, αυξημένη κατά 
3,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Συνολικά, 
σύμφωνα με την IDC, η αγορά θα μεγεθύνεται 
κατά μέσο όρο κατά 3,3% ετησίως έως το 2020, με 
τη δαπάνη για προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφο-
ρικής να εκτιμάται στα  $2,65 τρις το 2020, όπως 
αναφέρεται σε επικαιροποιημένο σχετικό report 
(Worldwide Semiannual IT Spending Guide). Στυ-
λοβάτης των δαπανών για προϊόντα και υπηρεσίες 
Πληροφορικής θα παραμείνει ο κλάδος των χρη-
ματοπιστωτικών υπηρεσιών (τραπεζικές, ασφα-
λιστικές, επενδυτικές υπηρεσίες) και ο τομέας 
της βιομηχανίας. Αυτοί οι κλάδοι, από κοινού, θα 
παράγουν περίπου το ένα τρίτο των εσόδων (30%) 
της παγκόσμιας αγοράς IT σε όλη τη διάρκεια της 
περιόδου αναφοράς. Οι συγκεκριμένοι τομείς εί-
ναι, άλλωστε, αυτοί που πρωταγωνιστούν στην εν 

εξελίξει διαδικασία του ψηφιακού  μετασχηματι-
σμού. Οι Τηλεπικοινωνίες, ο κλάδος των επαγγελ-
ματικών υπηρεσιών και ο τομέας του Δημοσίου, 
επίσης, αναμένεται να είναι μεταξύ των μεγαλύ-
τερων καταναλωτών των προϊόντων και υπηρε-
σιών Πληροφορικής.  Οι δε κλάδοι, που θα δουν 
την ταχύτερη αύξηση των δαπανών για ΙΤ έως το 
2020, θα είναι αυτός των επαγγελματικών υπηρε-
σιών, της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και 
των τραπεζών. Στο μεταξύ, ποσοστό μεγαλύτερο 
από το 20% του συνόλου των εσόδων της Πληρο-
φορικής θα προέλθει από τις αγορές των κατανα-
λωτών, αν και οι καταναλωτικές δαπάνες θα είναι 
σχεδόν επίπεδες έως το 2020, καταγράφοντας 
μέση ετήσια ανάπτυξη 0,3% κατά μέσο όρο για όλη 
την περίοδο αναφοράς. Σε γεωγραφικό επίπεδο, 
η Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ και Καναδάς) θα είναι η 
μεγαλύτερη αγορά για προϊόντα και υπηρεσίες 
Πληροφορικής, δημιουργώντας πάνω από το 40% 
του συνόλου των εσόδων έως το 2020. Η Δυτική 
Ευρώπη θα συγκεντρώσει ένα ποσοστό ελαφρώς 
υψηλότερο από το 20% της παγκόσμιας αγοράς IT, 
ακολουθούμενη από την περιοχή της Ασίας/Ειρη-
νικού (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας). Οι ταχύτερα 

αναπτυσσόμενες περιοχές θα είναι η Λατινική 
Αμερική (5,3% μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης), 
με την περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού (εκτός της 
Ιαπωνίας) να έπεται και τις ΗΠΑ να ακολουθούν 
(έκαστη περιοχή με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 
4%). Οι δαπάνες Πληροφορικής στις ΗΠΑ αναμέ-
νεται να φτάσουν τα  $920 δις το τρέχον έτος και 
να προσεγγίσουν το ορόσημο του $1 τρις το 2020. 
Αν και ο τομέας των Υπηρεσιών Πληροφορικής, 
όπως η ανάπτυξη εφαρμογών, θα είναι η μεγα-
λύτερη κατηγορία δαπανών το 2017 ($275 δις), ο 
κλάδος του Λογισμικού θα βιώσει μια σημαντική 
αύξηση (7,9% κατά μέσο όρο ετησίως), για να γίνει 
η μεγαλύτερη κατηγορία το 2020. Οι Επιχειρηματι-
κές Υπηρεσίες θα πετύχουν, επίσης, υγιή ανάπτυ-
ξη κατά την περίοδο πρόβλεψης (6% μέση ετήσια 
ανάπτυξη). Όσον αφορά το μέγεθος των εταιρειών, 
πάνω από το 45% του συνόλου των δαπανών Πλη-
ροφορικής σε όλο τον κόσμο θα προέρχονται από 
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 1.000 εργα-
ζόμενους). Η δε κατηγορία των μικρών εταιρειών 
(με 1-9 εργαζόμενους) θα εισφέρει περίπου το ένα 
τέταρτο του συνόλου των IT δαπανών σε όλη την 
περίοδο αναφοράς.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα που 
προχώρησε στην ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέρ-
γειας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 50001. Σε σχετικό δελτίο Τύπου 

σημειώνεται ακόμη ότι η Πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ομί-
λου για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης στο σύνολο των δρα-
στηριοτήτων του και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Χημικές ουσίες που είχαν απαγορευθεί από τη δεκαετία του 1970, ανα-
καλύφθηκαν για πρώτη φορά να υπάρχουν ακόμη και στα βαθύτερα ση-
μεία των ωκεανών της Γης, στις τάφρους των Μαριανών του Βόρειου 
Ειρηνικού και των Κερμαντέκ του Νότιου Ειρηνικού, όπως ανακοίνωσαν 
Βρετανοί επιστήμονες. Οι τελευταίοι δήλωσαν έκπληκτοι από τα σχετικά 
υψηλά επίπεδα αυτών των ρυπογόνων ουσιών, σε τόσο βαθιά οικοσυστή-
ματα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα 'Αλαν 
Τζέιμισον του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό οικολογίας "Nature Ecology and Evolution", 
μελέτησαν ιστούς θαλάσσιων οργανισμών (αμφίποδων), που είχαν συλ-
λέξει από τις δύο τάφρους με τη βοήθεια μη επανδρωμένων ρομποτικών 
οχημάτων, σε βάθη από 7.227 έως 10.250 μέτρα.
Η ανάλυση αποκάλυψε στον οργανισμό αυτών των ζώων, ουσίες όπως τα 
πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) και οι πολυβρωμιούχοι διφενυλε-
στέρες (PBDEs), δύο κατηγορίες χημικών ενώσεων που χρησιμοποιήθη-
καν ευρέως στον 20ό αιώνα, από τη δεκαετία του 1930 που ανακαλύφθη-
καν, εωσότου έγινε αντιληπτό ότι βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, οπότε 
άρχισαν να απαγορεύονται μετά τη δεκαετία του 1970. Κάτι που επισημο-
ποιήθηκε σε διεθνές επίπεδο με τη Συμφωνία της Στοκχόλμης για τους 
Επίμονους Οργανικούς Ρυπαντές το 2001. Ανάμεσα στις δεκαετίες του 
'30 και του '70 όμως, η συνολική παγκόσμια παραγωγή αυτών των χη-
μικών εκτιμάται ότι έφθασε τα 1,3 εκατομμύρια τόνους, ένα μέρος των 

οποίων κατέληξε στη φύση ρυπαίνοντάς την, μέσω βιομηχανικών ατυ-
χημάτων, διαρροών από χωματερές κ.α. Οι ουσίες αυτές δεν διασπώνται 
εύκολα στο φυσικό περιβάλλον και έτσι έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Η 
νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ακόμη και στην τάφρο των Μαριανών, στα 
ανοικτά των ακτών της νήσου Γκουάμ, τα επίπεδα των PCBs ξεπερνούν 
κατά 50 φορές τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στην μολυσμένη Κίνα. Οι 
τάφροι των νήσων Μαριανών και των νήσων Κερμαντέκ (κοντά στη Νέα 
Ζηλανδία), που απέχουν μεταξύ τους πάνω από 7.000 χιλιομέτρα, έχουν 
βάθος άνω των δέκα χιλιομέτρων. Ένα σημείο των Μαριανών, με βάθος 
10.994 μέτρων, θεωρείται το βαθύτερο της Γης. Οι επιστήμονες εκτιμούν 
ότι οι εν λόγω ρυπογόνες χημικές ουσέις καταλήγουν σε τέτοια βάθη 
μέσω των πλαστικών σκουπιδιών που πετιούνται στις θάλασσες και μέσω 
των μολυσμένων νεκρών ζώων που φθάνουν στο βυθό και τα οποία μετά 
καταναλώνονται από άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, εισχωρώντας 
έτσι στην τροφική αλυσίδα. Με τη σταδιακή συσσώρευσή τους, τα επίπε-
δα των συγκεκριμένων χημικών είναι πολλαπλάσια εκείνων στην επιφά-
νεια του πλανήτη μας. «Συνεχίζουμε να θεωρούμε τα βάθη του ωκεανού 
ως ένα απόμακρο και παρθένο βασίλειο, ασφαλές από τις επιπτώσεις της 
δράσης των ανθρώπων, αλλά η έρευνά μας δείχνει ότι δυστυχώς αυτό 
απέχει πάρα πολύ από την αλήθεια» δήλωσε ο Τζέιμισον. Σύνδεσμος για 
την πρωτότυπη επιστημονική εργασία: http://www.nature.com/articles/
s41559-016-0051
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 17/2/2017

 «Μοντέλο» στα πρότυπα του εξωδικαστικού συμβιβασμού για τη 
ρύθμιση των χρεών των μικροοφειλετών του Δημοσίου αναζητά 
το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Σχέδια επί χάρτου ήδη γίνονται στο υπουργείο Οικονομικών, 
όμως σε κάθε περίπτωση θα λάβουν την τελική τους μορφή μετά 
το πέρας της δεύτερης αξιολόγησης και υπό την προϋπόθεση 
φυσικά ότι θα υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των δανειστών, 
ώστε να αποφευχθούν νέες προστριβές και συγκρούσεις.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η νέα ρύθμιση που 
επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, αν και είναι σε πολύ 
αρχικό στάδιο, προβλέπει να δοθεί η δυνατότητα σε περίπου 
3,3 εκατ. μικροοφειλέτες που χρωστούν μέχρι 2.000 ευρώ στην 
εφορία να εξοφλήσουν σε δόσεις.
Το συγκεκριμένο μάλιστα σχέδιο αποκάλυψε η υφυπουργός 
Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου, η οποία, μιλώντας στον Real FM 
για ίο ενδεχόμενο νέας ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων χρεών που 
έχουν ήδη εκτιναχθεί πάνω από τα 95 δισ. ευρώ, δεν απέκλεισε 
να υπάρξουν ορισμένες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν τους 
οφειλέτες να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, χωρίς να ζουν 
υπό τον φόβο των κατασχέσεων.
Παρεμβάσεις οι οποίες, όπως επισημαίνουν κορυφαία στελέχη 
του υπουργείου Οικονομικών, θα εξεταστεί εάν μπορούν 
να «προχωρήσουν» στον δρόμο των νέων δεδομένων που 
θα προκόψουν στο θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, 
λαμβάνοντας κατά περίπτωση υπ’ όψιν το σύνολο των οφειλών 
πέραν των φορολογικών κάθε υπόχρεου, σε συνδυασμό πάντα με 
την οικονομική του δυνατότητα.
Η κα Παπανάτσιου πάντως απέκλεισε κατηγορηματικά, για 
μια ακόμη φορά, το ενδεχόμενο να επανέλθει η ρύθμιση των 
100 δόσεων, καθώς είναι γνωστό ότι είναι κάθετα αντίθετες 
όλες οι πλευρές των δανειστών, με πρώτο φυσητά το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο.
Υπενθυμίζεται ότι η «πόρτα» της ρύθμισης των 100 δόσεων 
έχει ήδη κλείσει προ πολλού, ενώ δεν είναι λίγοι οι υπόχρεοι 
που αν και είχαν ενταχθεί σε αυτή, μετά τις αλλαγές που 
επήλθαν βάσει του τρίτου μνημονίου και την αυστηροποίηση 
του πλαισίου, την αύξηση του επιτοκίου, αλλά και την εξόφληση 
τρεχουσών οφειλών σε ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
σταμάτησαν να πληρώνουν.
Επισημαίνεται εξάλλου ότι από την 1η Ιουλίου 2016 έως και 
τις 31 Δεκεμβρίου 2017 το χρονικό διάστημα που μπορεί ένας 
φορολογούμενος να αφήσει απλήρωτη μια νέα οφειλή, για να μη 
χαθεί η ανωτέρω ρύθμιση, έχει μειωθεί σε δεκαπέντε ημέρες 
από την ημέρα που καθίσταται αυτή ληξιπρόθεσμη. Από την 
1η Ιανουαρίου 2018, μάλιστα, η ρύθμιση χάνεται ανεξάρτητα 
από προθεσμίες καταβολής, σε περίπτωση καθυστέρησης 
εξόφλησης νέων οφειλών, εάν δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από 
την προηγούμενη καθυστέρηση εξόφλησης.
Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι από τις 15 Οκτωβρίου 2015 
έχει αυξηθεί και το επιτόκιο με το οποίο επιβαρύνονται οι 
οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, 
από το 3% στο 5,05% για χρέη άνω των 5.000 ευρώ, καθιστώντας 

ακόμη πιο δυσβάσταχτη την εξόφλησή τους.
Βέβαια, για τις οφειλές έως 5.000 ευρώ που έχουν ρυθμιστεί 
με τις 100 δόσεις ισχύει η μη επιβάρυνση με προσαυξήσεις, ή 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ή το ανωτέρω επιτόκιο, υπό 
αυστηρές όμως προϋποθέσεις.
Με βάση τα ισχύοντα, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», 
ουσιαστικά η μόνη περίπτωση για όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν 
πλέον τις οφειλές τους είναι να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση 
των 12, ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 24 δόσεων, η οποία από τις 
14 Οκτωβρίου 2015 έχει γίνει ελκυστικότερη καθώς μειώθηκε το 
επιτόκιο από 8,05% στο 5,05%.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι για να υπαχθεί κάποιος οφειλέτης 
στην πάγια ρύθμιση, θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
- Να αποδεικνύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή η αδυναμία 
εξόφλησης της οφειλής, καθώς και η βιωσιμότητα του 
διακανονισμού.
- Να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις 
εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας, καθώς 
και τις περιοδικές δηλώσεις του ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας 
εκκαθαριστικής.
- Να έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις 
οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση.
Ταυτόχρονα όμως με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης 
πρέπει:
 α) Να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση το σύνολο των περιουσιακών 
του στοιχείων, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν 
οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του 
δημόσιου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, το 
τρέχον και το αναμενόμενο (επιπλέον) εισόδημά του.
β) Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 50.000 ευρώ, να 
προσκομίσει υποχρεωτικά βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο 
εκτιμητή, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων, 
καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την 
αδυναμία εξόφλησης της οφειλής αλλά και τη βιωσιμότητα του 
διακανονισμού.
γ) Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 150.000 ευρώ, εκτός από 
όλα τα ανωτέρω στοιχεία, απαιτείται να παρέχει εγγυήσεις ή 
εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση της οφειλής.
• Ο ακατάσχετος λογαριασμός πρωτεύον θέμα για ΓΣΕΒΕΕ-ΕΕΑ 
 Λύσεις για το ακατάσχετο επαγγελματικών λογαριασμών που 
είναι συνδεδεμένοι με ηλεκτρονικές συναλλαγές, σταδιακή 
μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων, αναθεώρηση του τέλους 
επιτηδεύματος, επέκταση του αφορολόγητου και δυνατότητα 
συλλογής αποδείξεων στους επαγγελματίες εξετάζει το 
υπουργείο Οικονομικών.
Αυτό προκύπτει από σειρά συναντήσεων που είχε χθες η 
υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, με τα 
προεδρεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).
Η διοίκηση της ΓΣΕΒΕΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Γ. Καββαθά, 
κατέθεσε στην κα Παπανάτσιου αναλυτικά πλέγμα προτάσεων 
και βελτιώσεων σχετικά με τις φορολογικές διαδικασίες, 
τους ελέγχους στην αγορά, τις ρυθμίσεις για την αναγκαστική 
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είσπραξη, τις προθεσμίες. Παράλληλα, επανέλαβε τον βασικό 
πυρήνα των προτάσεων - αρχών για τη φορολογική δικαιοσύνη 
και την αντι-αναπτυξιακή επίπτωση που ασκεί η υπέρμετρη 
φορολόγηση εισοδημάτων και αξιών. Ειδική μνεία έγινε στην 
ανάγκη καθιέρωσης ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού 
σε σύνδεση με τη διάδοση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, 
στη σταδιακή μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων, στην 
αναθεώρηση του τέλους επιτηδεύματος, στην επέκταση του 
αφορολόγητου και της δυνατότητας συλλογής αποδείξεων στους 
επαγγελματίες.
Από την πλευρά της η αντιπροσωπεία του ΕΕΑ, υπό τον πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, έθεσε σειρά από 
σοβαρά φορολογικά θέματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και ειδικότερα τους επαγγελματίες-μέλη του. Κατά 
τον διάλογο που ακολούθησε εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις, 
χωρίς όμως να υπάρξει κατάληξη.
Η κα Παπανάτσιου τάχθηκε υπέρ του «παγώματος» των 
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον, ενημέρωσε 
ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται λύση για το ακατάσχετο των 
επαγγελματικών λογαριασμών που κατατίθενται οι πληρωμές με 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, κάρτες κ,λπ.
Στη συνέχεια η κα Παπανάτσιου συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κωνσταντίνο Κόλλια 
και τον β’ αντιπρόεδρο Σταύρο Τραγάνη, όπου και τις έθεσαν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι 
λογιστές - φοροτεχνικοί.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επίσπευση των διαδικασιών 
για την παροχή της ψηφιακής υπογραφής δεύτερης γενιάς προς 
τα μέλη του ΟΕΕ και τους λογιστές - φοροτεχνικούς, με την 
υπουργό να δεσμεύεται για την αμέριστη βοήθεια από πλευράς 
υπουργείου, καθώς θεωρεί εξίσου σημαντικό να προχωρήσει 
γρήγορα η διαδικασία.
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Μεγαλώνει κάθε μέρα η πιθανότητα για αναβολή επ’ αόριστον 
της συμφωνίας για το ελληνικό πρόγραμμα, με κυβέρνηση 
και δανειστές να παραμένουν σε μια μάχη χαρακωμάτων, την 
ελληνική πλευρά να ζητά συμφωνία-πακέτο (διαρρέοντας μάλιστα 
και σενάρια για συμφωνία που θα φέρνει φοροαπαλλαγές) και 
τους εκπροσώπους των θεσμών να ζητούν δεσμεύσεις για νέα 
μέτρα. Η έκκληση του Πιερ Μοσκοβισί την Τετάρτη προς την 
ελληνική κυβέρνηση να δεσμευτεί σε νέα μέτρα ώστε να μπορεί 
να αναζητηθεί λύση και για το χρέος και για τα πρωτογενή 
πλεονάσματα δεν έχει ακόμη εισακουστεί.
Ο Γάλλος επίτροπος ξεκαθάρισε ότι αν γίνει αποδεκτή κατ’ αρχήν 
η διάθεση για ψήφιση νέων μέτρων μπορεί να συζητηθεί και το 
ύψος τους, αφού θα πρέπει να περιληφθεί στον υπολογισμό τους 
και η υπεραπόδοση της οικονομίας για το 2016. Σημείωσε επίσης 
ότι τα μέτρα θα είναι προληπτικά, συνεπώς δεν είναι απαραίτητο 
να εφαρμοστούν αν η Ελλάδα πετύχει τους στόχους της, ενώ 
αν τους ξεπεράσει θα μπορέσει να κάνει κάποιες μόνιμες 
φορολογικές ελαφρύνσεις. Φαίνεται όμως ότι η ελληνική πλευρά 

άκουσε μόνο το τελευταίο διαρρέοντας από προχθές σενάρια 
για μείωση του ΕΝΦΙΑ, του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από 
το 13% στο 12% και μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές. 
Ταυτόχρονα, επισήμως διά στόματος του κυβερνητικού 
εκπροσώπου Δημήτρη Τζανακόπουλου επέμεινε ότι δεν 
προτίθεται να νομοθετήσει ούτε ένα ευρώ νέα μέτρα.
Παρασκήνιο 
Στο παρασκήνιο όμως τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Χθες 
ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ακύρωσε 
τον χαιρετισμό που είχε προγραμματίσει σε ημερίδα της ΕΤΕπ 
αφού βρισκόταν σε συνεχή επαφή αναζητώντας κοινή βάση 
συνεννόησης στα τέσσερα βασικά πεδία της διαπραγμάτευσης 
που βρίσκεται σε εξέλιξη: 
1. Σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα η μεσοπρόθεσμη 
περίοδος που θα πρέπει να επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 
3,5% του ΑΕΠ να μην ξεπερνά τα 3 χρόνια και στη συνέχεια να 
μειωθεί στο 2,5% του ΑΕΠ. Οι δανειστές δεν μπορούν να δεχθούν 
μεσοπρόθεσμη περίοδο κάτω από πέντε χρόνια με την προοπτική 
να υπάρχει μια επόμενη πενταετία με στόχο 3% του ΑΕΠ.
2. Στο θέμα του χρέους ο κ. Τσακαλώτος θέλει εκ των προτέρων 
εγγυήσεις ότι όποια λύση και αν βρεθεί θα εξασφαλίζει και 
την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και κατά συνέπεια η Ελλάδα θα μπορεί να 
ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
3. Στα εργασιακά ζητά να υπάρξει αλλαγή μόνο στην επαναφορά 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων ενώ οι θεσμοί ζητούν με μια 
φωνή να αλλάξει το καθεστώς στις ομαδικές απολύσεις.
4. Στο κύριο θέμα της διαπραγμάτευσης, δηλαδή τη μείωση του 
αφορολογήτου και των συντάξεων, ο κ. Τσακαλώτος μπορεί να 
συζητήσει την ψήφιση του αφορολογήτου και τις μειώσεις των 
συντάξεων ενταγμένων σε έναν μακροχρόνιο κόφτη αλλά μόνο 
αν υπάρχει ρήτρα ανάκλησης αν επιτευχθούν οι στόχοι του 
προγράμματος. Οι δανειστές ζητούν άμεση ψήφιση και των δύο 
μέτρων και αν η Ελλάδα υπερβεί τους στόχους να κατευθύνει το 
πλεόνασμα του πλεονάσματος και φοροαπαλλαγές.
Στο μεταξύ όσοι από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους 
μεσολαβούν για να βρεθεί λύση αναφερόμενοι χθες στο 
Eurogroup της Δευτέρας έβαζαν ως στόχο ένα μίνιμουμ 
συμφωνίας που θα είναι αρκετό για να επιτρέψει την επιστροφή 
των θεσμών στην Αθήνα.
Τα παραπάνω προκύπτουν από χθεσινή ενημέρωση ανώτερου 
αξιωματούχου της Ευρωζώνης, εν όψει της συνεδρίασης του 
Eurogroup, στις 20 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, όπου το 
ελληνικό ζήτημα είναι βασικό στην ημερήσια διάταξη.
Είναι πλέον δεδομένο και αυτό επιβεβαιώθηκε χθες και από 
τον αξιωματούχο ότι η 20ή Φεβρουαρίου χάθηκε, ενώ χάνεται 
και η προσεχής συνεδρίαση της ΕΚΤ, στις 9 Μαρτίου, η οποία θα 
αποφάσιζε (εάν είχε ολοκληρωθεί η αξιολόγηση) και την ένταξη 
της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο εάν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο 
(κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται αυτή τη στιγμή ως δεδομένο) οι 
επικεφαλής των θεσμών θα επιστρέφουν για την ολοκλήρωση της 
δεύτερης αξιολόγησης και στην περίπτωση αυτή οι συζητήσεις θα 
προχωρήσουν αρκετά σύντομα γιατί θα υπάρχουν οι παράμετροι 
της συμφωνίας.
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